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 หลังจากการเลือกกระบวนการที่ประกอบดวยกระบวนการที่มีผลงานไมถูกใจลูกคา และกระบวนการที่มี
ความสูญเสียปะปนอยู  ตามเนื้อหาฉบับที่ผานมา  ข้ันตอนตอไป คือการนํากระบวนการเหลานั้นมาทําการวิเคราะห  
เพ่ือหาขอบกพรองและเพื่อหาทางกําหนดตัววัดสมรรถนะของกระบวนการ  โดยมีการแบงออกเปนสองขั้นตอนยอย 
คือ การจดัทํากระบวนการใหอยูในรูปของแผนผังหรือแผนภูมิกับการกําหนดหนวยวัดสมรรถนะ  ในฉบับนี้จะกลาวถึง
การจัดทํากระบวนการใหอยูในรูปของแผนผังหรือแผนภูมิ 
 
ตอนที่ 3 การจัดทํากระบวนการใหอยูในรูปของแผนผังหรือแผนภูมิ 
 กอนที่เราจะปรับปรุงกระบวนการได  แนนอนวาเราไมสามารถหลีกเลี่ยงการเขาใจกระบวนการเดิมที่ใชอยู
ในปจจุบันอยางถองแทได  นอกจากการศึกษาทําความเขาใจกับกระบวนการโดยการลงไปคลุกคลีกับสถานการณ
จริง  การบันทึกกระบวนการก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหเราสามารถจําลองสถานการณเพ่ือการศึกษาวิเคราะหได
ตลอดเวลา  และยังสามารถใชวิธีทางดานกราฟฟกหรือสัญลักษณตางๆ เขาชวยในการวิเคราะหได  การจัดทํา
กระบวนการใหอยูในรูปของแผนผังหรือแผนภูมิอยางมีประสิทธิภาพ  จะทําใหการวิเคราะหทําไดงายขึ้น 
 
 3.1 วัตถุประสงค 
 การจัดทํากระบวนการใหอยูในรูปของแผนผังหรือแผนภูมิ  เปนการจําลองสถานการณในรูปของเอกสาร  
เพ่ือใหสามารถศึกษาทําความเขาใจและวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงตอไปได  การจัดทํากระบวนการใหอยูในรูปของ
แผนผังหรือแผนภูมิดังกลาวตองชัดเจนในวัตถุประสงคตางๆ ตอไปนี้ 

• เพ่ือทบทวนขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการ 
สาเหตุหนึ่งในการทําใหกระบวนการไมมีคุณภาพและทําใหลูกคาไมพอใจ    คือการไมทําตามขั้นตอนไมวา

จะโดยไมรูข้ันตอนมาตรฐานหรือความละเลยในการปฏิบัติตาม  ดังนั้นในการคิดถึงข้ันตอนตางๆ อีกครั้งหนึ่งเพ่ือทํา
การเขียนเปนแผนผัง (Diagram) หรือแผนภูมิ (Chart)  ถือเปนการซักซอมและทบทวนขั้นตอนมาตรฐานไปในตัวดวย  
โดยการจัดทําแผนผังหรือแผนภูมิในข้ันตอนนี้ตองมั่นใจวาเปนข้ันตอนมาตรฐานที่กําหนดไวตามกระบวการเดิมไมใช
ข้ันตอนที่เราคิดวาควรจะเปนหรือข้ันตอนที่เราอยากใหเปน  เพ่ือทราบสถานการณที่แทจริงของกระบวนการปจจุบัน  
เพ่ือหาทางปรับปรุงตอไป 

 

วิเคราะห 



• เพ่ือเห็นการไหลของกระบวนการ (Process  Flow) 
การไหลของกระบวนการหมายถึง  ลําดับข้ันและสถานที่ที่กิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ เกิดข้ึน  วาเริ่มที่ใคร 

ที่ไหน ทําอะไร เสร็จแลวข้ันตอนตอไปเกิดที่ไหน ใครทํา และทําอะไร ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดกระบวนการ  การ
เห็นการไหลของกระบวนการจะทําใหเราทราบวาลําดับข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการของเราลื่นไหลเปนอยางดี
หรือไม  หรือมีการติดขัดวกวนยอนกลับไปมาหรือไม รวมทั้งตองทราบถึงบุคคล  สถานที่และกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการ 

• เพ่ือแยกแยะขั้นตอนที่เกิดมูลคา  (Valuable) และขั้นตอนที่ไมเกิดมูลคา  (Non-Valuable) 
ข้ันตอนที่เกิดมูลคา  คือข้ันตอนที่ทําลงไปแลวเกิดความสําเร็จเพ่ิมข้ึนในชิ้นงานหรือในกิจกรรมที่กําลัง

ดําเนินการ  สวนขั้นตอนที่ไมเกิดมูลคาไดแกข้ันตอนที่นอกเหนือจากข้ันตอนที่เกิดมูลคา ที่อาจตองทําไปเพ่ือ
ความสําเร็จของกระบวนการ  แตไมไดเพ่ิมความสําเร็จข้ึนในตัวชิ้นงาน  เชนกระบวนการในการพิมพหนังสือ  ข้ันตอน
ที่ทําใหหนังสือสําเร็จก็คือ  การพิมพตัวหนังสือลงบนกระดาษดวยขอความที่ตองการ  นั้นหมายถึงข้ันตอนการพิมพ
เปนข้ันตอนที่เกิดมูลคา  เพราะตลอดเวลาที่พิมพก็จะทําใหความสําเร็จของหนังสือเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  สวนขั้นตอนที่ไม
เกิดมูลคาประกอบดวยขั้นตอนที่ไมเกิดมูลคาแตมีความจําเปน  เชน  การติดตั้งกระดาษ  การเบิกหมึกพิมพ  และ
ข้ันตอนที่ไมเกิดมูลคาและไมมีความจําเปนหากมีการจัดการที่ดี  เชน  การเดินหาอุปกรณตางๆ  ดังนั้นเพ่ือหาทางลด
ข้ันตอนที่ไมเกิดมูลคาและไมมีความจําเปน  การจัดทําแผนผังหรือแผนภูมิตองสามารถแยกแยะไดวาข้ันตอนใดเกิด
มูลคา ข้ันตอนใดไมเกิดมูลคา 
 การจัดทํากระบวนการใหอยูในรูปแผนผังหรือแผนภูมิในที่นี้จะเสนอ  Flow  Process Chart  (แผนภูมิ
กระบวนการอยางตอเนื่อง)  เนื่องจากสามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่กลาวมาทั้งหมดได  อีกทั้งยังงายในการ
วิเคราะหเพ่ือหาทางปรับปรุง 
 

3.2 Flow  Process  Chart 
Flow  Process  Chart  เปนเครื่องมือที่ใชบันทึกการปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตรฐานของกระบวนการ 

เดิมกอนปรับปรุงไดเปนอยางดี  โดยการนํามาเขียน  รวมกับการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนตางๆ  
• การใชสัญลักษณ 
เริ่มจากการแบงกระบวนการทั้งหมดออกเปนข้ันตอนยอย  โดยแตละข้ันตอนยอยตองเปนการกระทําอยาง

หนึ่งอยางใดในบรรดาการปฏิบัติงาน  การเคลื่อนยาย  การรอคอย  การตรวจสอบ  และการเก็บพักถาวร  โดยการ
กระทําทั้งหมดมีสัญลักษณที่เปนสากลไวใชในการบันทึกตามตารางที่ 1 
 
 
 
 
 



การกระทํา                                       สัญลักษณ                                      ตัวอยาง 
การปฏิบัติงาน (Operation)                                                                             -การจดบันทึก 
                                                                                                                      -การพิมพดีด 
                                                                                                                      -การเจาะงาน 
                                                                                                                      -การสั่งงาน                           
การเคลื่อนยาย (Transportation)                                                                     -นํางานไปยังหนวยงานถัดไป 
                                                                                                                      -ข้ึนงานเคลื่อนไปตามสายพาน 
                                                                                                                      -การนําสินคาไปสงใหลูกคา 
                                                                                                                      -เดินหาอุปกรณ 
การรอคอย (Delay)                                                                                         -รอการอนุมัติ 
                                                                                                                      -รองานจากหนวยงานอื่น 
                                                                                                                      -รอใหชิ้นงานแหง 
                                                                                                                      -รอการสั่งการ 
การตรวจสอบ (Inspection)                                                                            -การวัดขนาด  การนับ 
                                                                                                                      -การตรวจสอบความถูกตอง 
                                                                                                                      -การพิจารณาอนุมัติ 
                                                                                                                      -การเฝาระวัง  สังเกตการณ 
การเก็บพักถาวร (Storage)                                                                              -เอกสารอยูในตูเก็บ 
                                                                                                                      -ติดวันหยุดตองรอรับทาํการตอไป 
                                                                                                                      -สินคาอยูในคลัง 
                                                                                                                      -รอนโนบายปหนา 

ตารางที่ 1 :  สัญลักษณที่ใชในการเขียน  Flow  Process  Chart 
 

• ทําไมตองใชสัญลักษณ 
การใชสัญลักษณทําใหบันทึกไดงาย และเปนสากล  แตทั้งหมดไมใชเหตุผลหลักของการใชสัญลักษณ  

หากแตการใชสัญลักษณนั้นเพ่ือใหงายตอการแยกแยะขั้นตอนที่เกิดมูลคาและขั้นตอนที่ไมเกิดมูลคา  การใช
สัญลักษณในการบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นสามารถแยกแยะไดทันทีวาข้ันตอนใดเกิดมูลคาหรือไม  ซึ่งงายกวาการ
บันทึกเปนถอยคําในเชิงพรรณา    กลาวคือ    สัญลักษณจะสื่อใหเห็นทันทีวาข้ันตอนนั้นๆ     เกิดมูลคาหรือไมตาม
ตารางที่ 2 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ไมเกิดมูลคา  
ขั้นตอนที่แทนดวยสัญลักษณ 

 
ขั้นตอนที่เกิดมูลคา จําเปน ไมจําเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

ตารางที่ 2 : การสังเกตจากสัญลักษณไดทันที่วาขั้นตอนนั้นๆ เกิดมูลคาหรือไม 
    
 จากตารางที่ 2 เห็นไดวาข้ันตอนที่แทนดวยสัญลักษณ              เทานั้นที่ทําใหเกิดมูลคา แตก็มีบางขั้นตอน
ที่เปนข้ันตอนที่ไมเกิดมูลคา  แตก็ยังเปนข้ันตอนไมเกิดมูลคาที่จําเปน  เชน  การเตรียมการ  การติดตั้ง  เปนตน 
 ข้ันตอนที่แทนดวยสัญลักษณอ่ืนไดแก                                และ           ลวนแตเปนข้ันตอนที่ไมเกิดมูลคา  
ไมวาจะเปนการเคลื่อนยาย  การรอคอย  การตรวจสอบ  หรือการเก็บพักถาวร  จะมีเพียงการตรวจสอบ (          ) 
เทานั้นที่บางครั้งมีความจําเปนจริงๆ   

• การเขียน Flow  Process  Chart 
การเขียน Flow  Process  Chart  เปนข้ันตอนที่ตอจากการเลือกกระบวนการที่มีผลงานไมถกูใจลูกคาและ 

กระบวนการที่เกิดความสูญเสียข้ึน  ดังที่กลาวมาแลว  ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการเขียนและความเขาใจที่ตอเนื่อง  
เราจําเปนตองนําแบบฟอรมที่ใชระบุ Supplier, Process และ  Custormer กลับมาอีกครั้ง  (รายละเอียดในตอนที่ 1)    
เนื่องจากกระบวนการที่ถูกระบุไวในสวนของ Process นั้นเองที่จะถูกนํามาเขียน  Flow  Process  Chart  ตามที่
แสดงไวในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 :  การนํากระบวนการที่ระบุไวในแบบฟอรมมาเขียน Flow  Process  Chart 

 
ภาพที่ 1 เปน  Flow  Process  Chart  ที่นํากระบวนการมาจากแบบฟอรมที่ใชระบบ Supplier,  Process 

และ  Customer  มาเขียนเปน Flow  Process  Chart  จากภาพเราเห็นไดทันทีมีข้ันตอนที่ไมเกิดมูลคาปะปนอยูดวย  
ซึ่งเราจะพูดถึงวิธีการปรับปรุงในตอนตอๆ ไป   

 

ดําเนินการจัด…….  สัญลักษณ เวลา (นาที)    ระยะทาง (m)          หมายเหตุ 
 
1. รับใบจองรถ               -               -  
2. นําไปใหผูบริหารเซ็นต             3              10 
3. รอผูบริหารอนุมัติ           120               - 
4. ผูบริหารอนุมัติ             5               - 
5. นํากลับไปฝายจัดซื้อ             3             18  
6. รอฝายจัดซื้อ            180               - 
7. สั่งจองรถทางโทรศัพท            15               - 
8. โทรแจงเลขาฯ               2               -  

ใคร ? 
(เลขาผูบริหาร) 

สงอะไรมา 
(ใบจองรถ) 

เอามาทําอะไร 
(ดําเนินการจัดหารถ) 

เสร็จแลวเปนอะไร 
(รถไปรับผูบริหาร) 

ใคร ? 
(ผูบริหาร) 

 
ปญหา 

คุณภาพ : 
- พิมพไมชัด 
- ระบุสถานที่ไมชดั 
การสงมอบ : 
- สงกระชั้นเกินไป 
 

 
ปญหา 

คุณภาพ : 
- ขับไมสุภาพ 
- ขับรถหวาดเสียว 
การสงมอบ : 
- มารับไมตรงเวลา 
 



3.3 ตรวจสอบหลังเขียนเสร็จแลว 
เพ่ือใหเขาใจวาการเขียน Flow Process Chart ของเราครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค เราตองตั้งคําถาม 

กับตัวเองดังตอไปนี้ 
• เปนข้ันตอนที่เปนมาตรฐานตามกระบวนการในปจจุบันหรือยัง 
• เห็นการไหลของกระบวนการ  จากไหนไปไหน  อยางไร  ชัดเจนหรือยัง 
• แยกแยะไดหรือยังวาข้ันตอนใดเกิดมูลคาและขั้นตอนใดไมเกิดมูลคา 
• ข้ันตอนที่ทําใหผลงานไมถูกใจลูกคาปรากฎอยูดวยหรือไม 
                                                           (ตอฉบับหนา) 

 
 
  
 


